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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  

İLGİLİ KİŞİLERİN VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU 

 

Sayın ilgili, 
 
Bu başvuru formu, veri sorumlusu sıfatıyla SERİ YAYIMCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK PAZARLAMA 
SATIŞ VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “SERİ YAYIMCILIK” olarak 
anılacaktır) tarafından kişisel veri sahibi olan şahsınızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (bundan sonra kısaca “Kanun” olarak ifade edilecektir) madde 11 kapsamında yer alan 
haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. 
 

a) Aydınlatma 

 

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız, savunma hakkımızı kullanmak veya 

başvuruların organizasyonu ile yönetimi amacıyla veri kayıt ortamında saklanabilir ve işlenebilir, 

bu kapsamda; veri işleyen durumundaki hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız ile kanuni 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile avukatlarımız, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 

başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu gibi kanunen 

yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile toplanan kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. 

 
b) Başvuru Usulü 

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (bundan sonra kısaca “Tebliğ” olarak 

anılacaktır) madde 5, fıkra 2 uyarınca başvurunuzda; 
 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu, 

bulunması zorunludur. 

Başvuru formu eksiksiz doldurularak ve varsa ekleri ile birlikte:  

1. Alıcı: Seri Yayımcılık Eğitim Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım Ticaret Ltd. Şti. Alıcı 

Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian İş merkezi I Blok No:163 

Ataşehir/İSTANBUL adresine yazılı olarak ıslak imzalı şekilde, 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
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2. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan kişi adına 

tanımlı güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olan formun “SERİ 

YAYIMCILIK” adına kayıtlı kisiselveriler@mathazone.com.tr elektronik posta adresine 

gönderilmek suretiyle ya da, 

 

3. Önceden “SERİ YAYIMCILIK”’a bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi 

kullanarak, kisiselveriler@mathazone.com.tr elektronik posta adresine gönderilmek 

suretiyle, 

başvurunuzu yapabilirsiniz.  
 

c) Başvurunuza Cevap Usulü 

  

Islak imzanızı içeren yazılı başvuru yöntemini kullanmanız halinde bu başvurunun “SERİ 

YAYIMCILIK”’ın yukarıda belirtilen adresine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yazılı başvurularda, 

veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer 

yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.  

Başvuru tarihinden itibaren talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün 

içerisinde “SERİ YAYIMCILIK” tarafından başvurunuz cevaplandırılacaktır. 

 

“SERİ YAYIMCILIK” tarafından başvurunuza verilecek cevap metninde “Tebliğ” madde 6, fıkra 4 

hükmü uyarınca aşağıdaki bilgileriniz yer alacaktır: 

 

a) Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgiler, 

b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 

yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim 

yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

c) Talep konusu, 

ç) Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamaları. 

 

“Tebliğ”  madde 7 hükmü uyarınca veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse 10 

(on) sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa güncel mevzuat 

hükümlerine göre işlem ücreti alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından 

kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek 

gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde “SERİ YAYIMCILIK” tarafından talep edilebilecek ücret 

kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. 
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1. Kişisel Veri Sahibinin (Ve Varsa Temsilcisinin) Kimlik ve İletişim Bilgileri  

 

Adı - Soyadı:   

Kanuni Temsilci Adı-Soyadı:  

T.C. Kimlik No (Yabancı 

iseniz uyruk, pasaport veya 

kimlik numarası): 

 

Kanuni Temsilci T.C. Kimlik 

No (Yabancı iseniz uyruk, 

pasaport veya kimlik 

numarası):  

 

Telefon Numarası:  

Tebligata esas yerleşim yeri 

veya iş yeri adresi: 

 

Varsa bildirime esas e-posta 

veya KEP Adresi, telefon 

numarası ve faks numarası: 

 

 

2. Veri Sorumlusu ile Veri Sahibi Arasındaki İlişki 

 

Veri Sahibi İle Olan 
İlişki (müşteri, çalışan, 
iş ortağı vb.) 
 

 

☐ Portal Kullanıcısı Veli 
 

☐ Portal Kullanıcısı Öğrencinin Velisi/Vasisi 
 

☐ Portal Kullanıcısı Öğretmen 
 
Okul Adı ve Görevi:……………………………………………  

☐ Portal Kullanıcısı Okul Yetkilisi 
 
Okul Adı ve Görevi:……………………………………  

☐ Çalışan 
 
Pozisyon:………………….……………………………………… 

☐ Eski Çalışan  
 
Çalışılan Yıllar : ………………………………………… 

☐ Çalışan Adayı  
 
Tarih : ……………………………………………………………… 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 
 
Firma ve pozisyon:…………………………………… 

☐ Diğer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM  
 
3.1 Talebiniz 

 

Talep Konusu:  

Ek sayfa kullanılabilir. 
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3.2 Talep konusuna dair bilgi ve belgeler 

Bu kapsamda başvuru formunuza ekleyeceğiniz ilgili bilgi ve belgeleri aşağıda açıklayarak 
sıralayabilirsiniz. 
 
Ekler: 
 
1- 

2- 

3- 

4- 

… 

 
4. VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM 

 

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili 

olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış 

ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.  

 

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde 

kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı “SERİ 

YAYIMCILIK” ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim.  

 
Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz: 
 
Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi1 
 

Adı Soyadı   : 

Tarih   :  

İmza               :  

 

 

 

NOT: 1 Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanların veli ya da vasi olduklarını ispat edici 
belgeleri ek olarak sunmaları gerekmektedir.  

 


